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¯§viK bs-৪৬.০২.৪৭৩০.০০০.১৪.০০১.১৯-২০৯                                                        ZvwiLt ১৬.০৩.২০২০Bs| 
 

`icÎ weÁwß bs-0২/২০১৯-২০২০ 
 

 GZØviv ২০১৯-২০২০ A_© erm‡ii উপজেলা হাট বাজার খাতের AvIZvq ev Í̄evq‡bi wbwg‡Ë Lyjbv †Rjvi Wygywiqv Dc‡Rjvaxb 

৭টি প্যাকেজের ৩১টি ¯‹xg mg~‡ni Rb¨ ÓwcwcAvi-2008 Ges ms‡kvabx-2009Ó I Dc‡Rjv cwil`(Pzw³ m¤úv`b) wewagvjv-2010 Gi 

Av‡jv‡K mxwgZ `icÎ c×wZi gva¨‡g খুলনা অঞ্চল (খুলনা ,বাগেরহাট সাতক্ষীরা  ও নড়াইল  জেলা ) এর GjwRBwWÕi nvjbvMv` 
ZvwjKvfy³/jvB‡mÝK…Z AvMÖnx †hvM¨ wVKv`vi M‡Yi wbKU †_‡K mxj‡gvniK„Z `icÎ Avnevb Kiv hv‡”Q| 
01|    Lv‡Zi  bvg  t উপজেলা হাট বাজার খাতের। 
02|     eiv‡Ïi Drmt ব্যাাংক হিসাব খাত। 

03|     দরপত্র পদ্ধতি   

০৪। কাজের বিবরণ    

LTM (সীমিত দরপত্র পদ্ধতি)। 

৭টি প্যাকেজের ৩১টি ¯‹xg । 
05|  `icÎ weµ‡qi †kl 
ZvwiL, mgq I ’̄vb  t 

০৭.০৪.২০২০ ইাং‡ejv 0৫:00 NwUKv ch©šZ। 

06| `icÎ MÖn‡Yi †kl ZvwiL, 
mgq I ’̄vb   t 

ZvwiL – ০৮.০৪.২০২০Bs, mgq- ‡ejv 01:00 NwUKv ch©šZ Ges  
’̄vb t (K) ‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq, Lyjbv 

        (L) wbe©vnx cÖ‡KŠkjxi Kvh©vjq, GjwRBwW, Lyjbv 

        (M) উপজেলা প্রকৌশলীর  Kvh©vjq, ডুমুরিয়া,খুলনা| 

07। `icÎ ‡Lvjvi ZvwiL, mgq 
I ’̄vb   t 

  ০৮.০৪.২০২০ Bs ZvwiL, †ejv 3:00 NwUKv, wbgœ¯̂v¶iKvixi Kvh©vjq| 

08| Ab¨vb¨ kZ© (K)AvMÖnx `i`vZvMY weস্তারিত Z_¨vw` wbgœ¯̂v¶iKvixi `ßi , dumuria. khulna. gov.bd  

অথবা  www.lged.gov.bd †_‡K জানা যাবে (L) bM` UvKv / †c-AW©vi Gi gva¨‡g `icÎ 

WKz‡g›U µq Kiv hv‡e (M) ‡UÛvi f¨vwjwWwU wcwiqW ৬0 w`b (N) wej eivÏ সাংকুলান ¯̂v‡c‡¶ 

cwi‡kva †hvM¨ (O) KZ©„c¶ †h ‡Kvb একক A_ev mKj `icÎ evwZ‡ji ¶gZv msi¶Y K‡ib| (P) 
cÖv°wjZ g~j¨v‡c¶v 5% Gi AwaK  D×© A_ev 5% Gi AwaK  wbgœ  `‡i `vwLjK…Z `icÎ mivmwi evwZj 
e‡j Mb¨ n‡e |  

09| সম্ভব্য jUvixi ZvwiL 
I mgq (cÖ‡hvR¨†¶‡Î) 

১৩/০৪/২০২০weKvj 3.৩0 NwUKvq  

     
                                                                                                                                        ¯̂vÿwiZ 

(ধিদুুৎ কুমার দাস) 
m`m¨ mwPe , 

Dc‡Rjv `icÎ KwgwU I 
Dc‡Rjv cÖ‡KŠkjx 

এলজিইডি,Wygywiqv, Lyjbv| 
‡dvb bs- 0402556027 

                                                                                                                        ue.dumuria@lged.gov.bd 
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Abywjwc m`q AeMwZ I Kvh©v‡_©  ‡cÖiY Kiv n‡jvt 
01| †Rjv cÖkvmK, Lyjbv| 
02| †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, Wygywiqv, Lyjbv| 
03|  wbe©vnx cÖ‡KŠkjx, GjwRBwW, Lzjbv| 
04|  Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, Wygywiqv, Lyjbv| 
05| fvicÖvß Kg©KZ©v, Wygywiqv _vbv, Lyjbv| weÁwßi Av‡jv‡K `ic‡Îi wbivcËv weav‡bi Rb¨| 

06| চেয়ারম্যান ------------ইউপি, ডুমুরিয়, খুলনা। 

০৭ । Dc‡Rjv  .........................................................Awdmvi Wygywiqv, Lyjbv| 

0৮|  evZ©v m¤úv`K/weÁvcb g¨v‡bRvi  আজকের সাংবাদ, ঢাকা এবাং দৈনিক প্রবাহ, খুলনা, Zuv‡K AvvMvgx  ১৯.০৩.২০২০Zvwi‡Li   
g‡a¨ `icÎ      
   weÁwßwU  cwÎKvi wfZ‡i  c„ôvq ৬ÕÕ x 3  Kjvg AvKv‡i GKevi cÖKv‡ki অনুরোধ কর হলো|  
 
                                                                                                                                       ¯̂vÿwiZ 

(বিদ্যুৎ কুমার দাস) 
m`m¨ mwPe , 

Dc‡Rjv `icÎ KwgwU I 
Dc‡Rjv cÖ‡KŠkjx 

এলজিইডি,Wygywiqv, Lyjbv| 
‡dvb bs- 0402556027 

                                                                                                                         ue.dumuria@lged.gov.bd 
 


